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VIRINO en MODERNA JAPANUJO.
De S-ino K. Janiakaŭa.

(Daŭrigo)
Historio instruas, ke la japana familio ankaŭ travivis 

la patriarkio an estradon en ĝia evoluci 〇. Estas supozite, 
ke, kiam, malproksiman tempon de la prahistoria epoko, 
niaj unuaj prapatroj envenis en insulon de japanujo, ili 
estis en la meza stato de barba ree 〇・ La t iutempa eko
nomia sistemo estis primitiva komunismo :la tero kaj 
propraĵo apartenis al patrina gent〇. Agriknrturo l<aj 
i uci us t rio estis jus komencanta disvolviĝi. La rako nto de 
Tenŝo-Daijin, la plej potenca sundiino, kiu estas ankoraŭ 
nun sanktiigata kiel la unua prapatrino de la imperiestra 
fimilio, kici bone sciate, estis, verŝajne, unu el la lastaj 
postsignoj de la unua pntriarkincc〇. La mito priparolas 
pri ŝi, kiel la plej potenca 1<aj kapabla suverenino, kiu 
superregadis kaj gvidadis agrikulturan, industrian kaj 
militan disvolviĝon de la nacio. Historio prirakontas, ke 
dum la regado de J immu, la unua imperiestro ĉirkaŭ 600 
a.K., multaj virinaj gentestroj floradis en la indiĝena gento 
de Kjuŝn kaj tie ekzistis ne nur kelkaj virinaj generaloj sed 
eĉ viiin可 batalionoj・ Kiam la japana popolo enpaŝis en la 
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historian epokon, ilia familio estis jani evoluciiĝinta el la 
patriarkineco al la pat ria riceco; privata bienposedo kaj 
proprado estis komencanta stariĝi. Sekve, virina povo 
€ k ni al fo rti ĝi s ・ Tamen, tie estis ankoraŭ multaj ekzemploj 
de virina agado en politika kaj sociala kamp〇・ La plej 
rimarkinda inter ili estis tiu de la imperiestrino J ingu (en 
la 3 a jarcento), kiu almilitis kaj venkis Ko re ujon kaj 
regadis Japan ujon pli ol duonon de jarcento ・ En tiuj 
tagoj virino ĝuadis pli multe da libereco kaj egaleco kun 
viro ol en posta epoko, kaj kontraŭ viro ŝi ne estis tiel 
multe malsupera en sia fizika aŭ inte rekta kapablec 〇.

je ĉirkaŭ la 8a jarcento la reĝimo cle privata pose
dajo estis firme starigita per la Taiho-rei (la unua leĝaro 
de japanujo). En tiu ĉi leĝaro monogamia edziĝo estis 
legitima; t.e. viro estis malpe rme s让a havi pli ol unu 
laŭleĝan edzinon, kvankam li estis permesata havi tiom 
multajn kromvirinojn kiom Ii volas・ De tiu ĉi tempo 
virina rajto kaj privilegio estis pli kaj pli malgrandigitn, 
publika vivo fariĝis tute fremda al ŝi, sed la leĝaro supre
dirita ankoraŭ rekonis ŝian rajton de heredaj〇・

En la FuUŭara epoko (de la 9a ĝis 12a jarcento) 
virina skva vee o des pli kompletiĝis ・ しa virino de la 
supra klaso estis malpermesata montradi nudan vizaĝon 
ati alparoli al virseksa konatulo rekte, kaj ia amika inter
rilato kun viro alia krom sia edzo estis rigardata esti 
malmorala aŭ almenaŭ maleas teca. Virino estis sub severa 
gardado de sia virseksa parenc〇. Sed pro tio ke ŝi havis 
ankoraŭ la rajton de propraĵo kaj vivis sub la protektado 
de siaj sangaj parencoj ec post sia edziniĝo, (en tiuj t agoj 
la edzo devis viziti la edzinon en ŝia hejmo) ŝi ne bezonis 
sin apogi sur sia edz〇・ Tiel ŝi havis malmulte da elekt- 
Jibcreco en seksa rilat 〇, Se ŝia edzo iie kon tentigis ŝin,
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ŝi malbo n traktis al li, tiam li ĉesis viziti ŝin. Pro tio lce 
la regulo pri edziniĝo kaj ekse dzili iĝo estis ne tiel severa 
kiel en posta epoko, la virino, kiu sin liberigis de sia 
edzo ĉi tiel, estis libera sin ekokupi pri la dua cdziniĝ〇. 

Adulto estis rigardata kiel malmorala, sed ne kiel krimo・ 
Ĉasteco estis respektata okaze de edziniĝintaj virinoj, sed 
ne tiel multe okaze de needziniĝintaj aŭ vidviniĝintaj 
virinoj. Infanaro, almenaŭ en sia frua aĝo, estis edu
kata en la patrina familio・ Kiam la patrino estis eksed- 
zinigita, infanaro estis ofte adoptata de la patrina famili〇. 

La Fuiŭara epoko estas konita pro la apero de famaj 
literaturistinoj・ Tio ĉi, verŝajne, ŝuldas parte al la fakto,. 
ke virino de tiu ĉi epoko ne povis trovi alian elirejon 
por sia energio kaj talento tial ke politika kaj sociala agado 
estis malpermesita al ili, kaj parte al tio, ke al ili estis 
ankoraŭ allasita iom da persona libereco almenaŭ lerni 
kaj ami. Kelke da kutimoj de la frua patriarkina epoko 
estas ankoraŭ trovebla en tiuj tagoj<

En la fino de la Fu*)iŭara epoko, pro la leviĝo de la. 
potencaj militaj sinjoroj konkurantaj unu kun aliaj en 
almilitado, plejmultaj el la popoloj senigis posedadon kaj 
fariĝis servutuloj, kaj virina potenco ankaŭ malgrandiĝis- 
rapide. Fine, kun la starigo de la unua feudala registaro 
de Joritomo en la 13a jarcento (kun kiu komenciĝas la 
Ka male ura epoko), virina sklaveco kompletiĝis en la leĝa 
kaj sociala a spe k to・ しa nova leĝaro estis eldonita de la 
registaro por senigi ŝin el la rajto de heredaj〇, Posedaĵo 
estis heredata al la unuenaskita filo, liaj gefratoj fariĝis 
regatoj kaj ne havis ekonomian aŭ personan liberecon. 
Por virino ĉasteco kaj obeemeco estis tenata kiel la alta 
virto. Adulto fariĝis krimo puninda per mort〇・ Virino 
perdis sian elektliberecon en amo. Ŝi estis devigata
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edziniĝi kun iu de siaj gepatroj elektita, kaj al ŝi tute ne 
estis donita la rajto de eksedziniĝo. Kiam ŝi edziniĝas 
kaj forlasas sian gepatran familion, (ĉar jani estis kutimo 
por la novedzino kunvivi ĉe la novedza familio) ŝiaj gepat
roj donis averton al ŝi, k e ŝi neniam revenu sian 
gepatran liejhion viva: Virino de la Samurai^ klaso (la
servistoj de la feŭda sinjoro) estis malpermesata edziniĝi 
ree eĉ kiam ŝi vici vin iĝis. Tuj kiam sia edzo mortis, ŝi 
tranĉis sian kapha raro n mallonge kiel signo de sia vidvi
neco kaj konstanta fideleco al sia mortinta edz〇・ Kom
preneble, la reguloj estis pli severe aplikataj al la virino cle 
la posedanta klaso ol al tiu de la malriĉa klaso. Ĉar, 
post ĉio, ili estis nenio ol rimedoj por protekti propraĵon. 
De tiu ĉi tempo ĝis la malstariĝo de feudalismo en 1859, 
virina degradeco kaj dependeco fariĝis ec pli kompleta.

(Daŭrigota)
Trad. Ko fo

"Mi estas profunde konvinkita, ke ĉiu nacionalismo 
prezentas por la homaro nur plej grandan malfeliĉon, kaj 
ke la celado de ĉiuj horn oj devas esti : krei harmonian 
homaron. Estas vero, k e la nacionalismo de gentoj 
premataj—kiel natura sindefenda reago—estas multe pli 
pardoninda, ol la nacionalismo de gentoj premantiij ; sed 
se la nacionalismo de fortuloj estas nenobla, la nacionalis- 
mo de malfortuloj estas neprudenta; ambaŭ naskas kaj 
subtenas unu la alian, kaj prezentas eraran rondon cle 
malfeliĉoj, el kiuj la homaro neniam eliros, se ĉiu el ni 
ne oferos sian grupan memamon kaj ne penos stariĝi sur 
grundo tute neŭtrala.n

L. L. Zamenhof.
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,! IMPRESOJ PRI JAPANUJO.
(El notlibro cle verema japana manto)

III
Moraleco kaj Nuda korpo.

(Daŭrigo.)
Por esti verema mi devas diri iomete pri alia flan

ko de tiu ĉi problemo : pri moraleco aŭ nemoraleco de 
japanoj. I.a demando estas komplika kaj disputebla・ Mi 
vivas tie ĉi nur 2 jarojn kaj ne multon bone scia s. Teo
rie al mi ŝajnas, ke alkutimiĝo de 1'infaneco al nuda 
korpo devas ellabori ĝustan, naturan, sanan vidpunkton 
pri seksrilatoj ; kaj, laŭ kelkaj simptomoj, ĝi ekzistas en 
japan ujo ; sed, de alia fi an Ico, multaj, bone sciantaj japan
ojn, karakterizas ilin de tiu ĉi flanko ne tre favore: 
“ popolo voluptema, morale difektita ‘‘，" floradas diversaj 
moralaj, seksaj malvirtoj, eĉ inter infanoj •* junularo 
estas superŝuita de pornografia literaturo kaj bildaro 'ゝ 

“ al mi unu studento proponis pornografian albumon kaj 
diris, k e ili ĉiuj tre amas tion M, 4< rigardu, kiajn avidajn 
rigardojn turnis ĉiuj japanoj, en tramo sidantaj, je japan
ino, nudiginta sian plenan mamon kaj nutranta idon", 
diris al mi unu S-ino indigne ! Mi persone esploris en 
publikaj necesejoj tiajn desegnadojn, l<iuj ]<lare atestas pri 
tio, ke la tiel nomataj Sodomaj pekoj ne estas fremdaj al 
japanoj.
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Tamen, poste al mi denove ŝajnis, ke la ĝusta vid
punkto pri interseksaj kunrilatoj, de 1'infaneco pli racie 
starigita, influas bonege en la senco de malpliigo de 
malĉasteco・ Mi, ekz., vidis en naturscienca kabineto de 
virina privata luksa gimnazio en Osaka la tute priinfanan 
fakon, komence de marinigitaj en alkoholo diversmonataj 
homembrioj (de F spermo ĝis maturiĝo en utero) kaj. 
finante la rimedaron de infanflegado kaj malsanprevento 
kaj kuracado. En japanujo oni ne hontas al knabino ins・ 
trui esti patrino kaj edzino, oni ne kaŝas tiun " sekreton 
polisinelo ", sed ĉu tio estas ebla ĉe ni! Mi kredas, ke 
racie starigita konatigo de gelernantoj kun geedziĝo, kun 
mistero de seksaj interrilatoj, komence de kreskaĵoj kaj 
bestoj ĝis la homo fine kaj de P infaneca alkutimiĝo al 
nuda korpo kaj k un lavado, ku nban ado ktp. nepre ne povas 
alporti negativajn rezultatojn, kaj—pli verŝajne一alportos 
la pozitivaj n.

Prijuĝi japanojn tiurilate ni devas tre singardeme kaj 
ne ĝeneraligi izolitajn faktojn.

Ĉe ili, ekz., eĉ nun ofte filinoj eniĝas en Gejŝaejoj ; 
vere, ne ĉiuj Gejŝaoj prostituas (malplimulto da ili), sed 
vivo, plena da allogoj, ne povas prepari ilin esti sanaj： 
Icaj bonaj edzinoj kaj patrinoj :laŭ eŭropa vidpunkt〇. Sed 
japanoj pensas alie, kaj rezulte multaj Gejŝaoj reale fariĝas 
fidelaj edzinoj aŭ amatinoj kaj bonaj patrinoj. Ce ili eĉ 
nun ekzistas vendo de filinoj al viroj pro ia monsumo; 
vi povas elaĉeti Gejŝaon aŭ rekte el la familio aĉeti junu
linon por 40-60-100 jenoj por li n u monato (kelkaj el 
miaj konatoj tiel faris) kaj post unu monato ŝi estas 
libera kaj povas aŭ forlasi la aĉetinton aŭ daŭri kunvivon 
laŭ libera interkonsento. Certe, nur la plej malmulto da 
gepatroj konsentas vendi siajn filinojn, tamen tiu fakto 
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ekzistas・ Ĉu m orale ? Eble, nur speciala vidpunkto je 
seksrilatoj. Kial la eŭropa vidpunkto estas absolute vera? 
Kaj ĉu la parto da eŭropaj gepatroj ne dungas servistinojn 
kun celo preventi siajn maturi ĝantajn filojn kontraŭ 
vizitado de publikulinoj oj ? Ĉu la servis tinar 〇 ne cie 
fariĝas a viktimo de socia temperamento M ? Japanaj 
laboristoj, kiujn mi demandis pri tiuj aferoj, jesigis a! mi, 
aldoninte, ke 1)la negranda parto de Gejŝaoj prostituas, 
2)la nemultnombra parto da gepatroj vendas filinojn, 3) 
nemultaj gepatroj sendas mem siajn 18 jaraĝajn filojn en 
bordelojn por la sano."

Certe, pri interseksaj rilatoj japanoj ordinare sufiĉe 
simple pensas, sed ili same simple rilatas multajn aliajn 
aferojn, pri kiuj eŭropanoj pensas alie. Jen ekzemplo de tia 
s pee 〇. Mia konatulo rakontis al mi pri si mem (ruso): 
"Unufoje mi prenis en vaporbanejo apartan ĉambrcton, 
pliverdire-kuvejon, ec kuvon, la mas trino proponis 
al mi fari masaĝon de 1'korp〇. Mi konsentis, dum 
masaĝo mi ekflamiĝis, faris decan proponon, kiu estis 
akceptita ; post unu monato mi denove venis en la saman 
banejon kaj vidas tiun japaninon, staranta kun edzo kaj 
infano; ŝi min ekkonas kaj, ridante, montris min al Ia 
edzo, ion al li dirante; mi ektimis, k e li, sciiĝinte pri 
la okazinta］〇, batos min kaj mi volis fbrtiriĝe, sed li 
alvenis, frapetis la ŝultron kaj ride diris u nenio, 
nenioし'…

Jen nun bonvolu juĝi maralecon aŭ senmoralecon de 
japanoj precipe se kompari tiujn faktojn kun la aliaj, 
kiam japanoj tre severe juĝas perfidulojn de geedza fide・ 
leco ; en Tokio unu el miaj japanaj amikoj ekamis edzinon 
de unu riĉulo ; Si ekamis lin ; ŝi eksedziniĝis kaj forkuris 
al la amatulo ;la tuta preso ilin kondamnis, ĉiuj miaj konatu- 
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loj (ec laboristo socialisto) severe ilin prijuĝis・ Kiam mi tute 
ŝerce diris kelkfoje al patrino de mia mastro laboristo, 
ke ĉar mi sen edzino vivas jam pli ol 2 jaroj, mi volas 
preni japanan edzinon, ŝi tute serioze malaprobis. El 
tiuj faktoj mi povas konkludi, k e etiko de japanoj, sa：me 
kiel multaj aliaj flankoj de ilia penso, staras sur duvoja 
linio, batalas sur tiu vojo japanujo malnova ]<aj la nova・ 
La malnovan japanujon kompreni ni ne povas tiel facile 
kiel la novan, kiu kopias la pseŭdocivilizaciou de la put
ranta okcident 〇.

Inte rce tere mi notu jenan interesan fenomenon ・ Ĥlp- 
ŭkritaj misiistoj de kristo de diversaj nacioj militas en 
japanujo kontraŭ Gejŝaoj・ En urbo Karuizaŭa, apud
vulkano Asama, lokita en ĉarma montara loko, ĉiujare 
kunveturas misiistoj de T tuta suda Azio (hindujo, hinujo, 
hindo-hinujo, formosa・ koreo), sin savante kontraŭ var- 
meg 〇. Multaj alve tunis kun familioj, kaj tial tie amasi
ĝas ĉi rgan 5.000 da ili. Enspezo por Karuizaŭaanoj. Sed 
misiistoj postulis kondiĉon, ke en Karuizaŭa kaj giaj 
ĉirkaŭaĵoj vivu nek unu Gejŝao aŭ publikulin〇. Loĝan
taro humile obeis. Gejŝaoj malestas» Malfacile kaj 
multekoste estas al virinamantoj (pro mono, certe, cion 
vi povas ĉie akirリ. Sed, aldonas la historiistoj, ial Karu- 
izaŭaninoj kaj japaninoj de ĉirkaŭaĵoj ofte naskas blank
haraj n idojn...... Do, Ia formo, dogmo regas, sed vera
spirito malestas ! Ho, hipokriteco !......

(Daŭrigota)
Siberia pastro Inocento Seriŝev.
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Profesoro Pikrahodelo.
1

Estis frua printempo・ Tra Ia fenestro enfalis la bela 
matena sunradio en la ĉambron^ kaj gaja eirpido de 
paseroj aŭdiĝis de sub la tagmento, nia aminda profesoro 
Pikrahodelo vekiĝis post longa dorm〇. Dum la nokto li 
sonĝadis mirigan sonĝon； kaj pro tio lia kapo estis peze
premata.

Post sia matenmanĝo, sidante sur seĝo el kano, por
tante en sia maldekstra mano cigaredon, kiu estis estin
giĝinta pro sia ma atento, li absorbis legi matenajn )ur- 
narolojn, ĉar li ŝatas disputi pri kurantaj problemoj, 
kvankam li estas ja profesoro de hem io.

Tiun ĉi momenton servistino de la gastejo eniris en 
la ĉambron nerimarkite, kaj ŝi kau rigante sciigis al li, ke 
iu maljunulo volas lin vidi.

La penso frapis lin, ke antaŭ kelkaj tagoj li ricevis 
de nekonatulo leteron pri nekredebla fakto, kaj li fariĝis 
tiel scivolema, ke li fine respondis lin vidi.

Laŭ lia akcepto la servistino foriris por konduki la 
maljunulon・ Post kelkaj minutoj la atendito aperiĝis 
antaŭ nia inteligenta profesor〇. Dank* al Dio, la tuta 
homaro de la mondo devus por eterno memorigi ĉi tiun 
okazintaĵon por la beno de siaj idoj, ĉar tio estis tiel 
grava, ke la nuntempa scienco renversiĝos kaŭze de ilia 
rendevuo.
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—“ Permesu min, sinjoro profesoro/1 diris la mal
junulo, genufleksante sur la sojlo, lasante sian duonan 
korpon ankoraŭ ekster la ĉambro, ĉar tia maljunulo pro
vinca opinias tiaa sensencan ŝanceliĝon ceremonia・

—"Bonvolu eniri, sinjoro/* diris la profesoro, fikse 
rigardante la kamparulon・

—"Do permesu min/* la maljunulo iom antaŭen sin 
ŝovis. " Mi estas s-ro H........ ''

—''Jes, jes, mi vin konsas ", diris la profesor〇.

—"Mi dankas vin pro via bonkora respondo " daŭ
rigis la maljunulo timige, " kaj hodiaŭ mi kuraĝas vin 
viziti por peti de vi helpon ''

■-—" Jes, volonte; vi bone min vizitis/' diris la profesero, 
"sed la afero ŝajnas al mi iom stranga, ĉar...... "

—"Prave n, interrompis la maljunulo, “ depost pli ol 
dek jaroj rni ofte instigis al la profesoroj universitataj, ke 
ili ekzamenu mian eksperi menton, sed ili pagis nenian 
atenton al la mia, kiu estas tute mirinda. Tiuj)kies kapoj 
estas ŝtonigitaj per antaŭjuĝo, ne povus ĝin klarigi...

—" Kredeble, ciuj japanaj sciencistoj estas nur mak
leristoj de eŭropaj sciencoj ; ili ne estas indaj por inter
trakti. Estas bonege, ke vi venis konsili al mi

En la ĉambro nubiĝis tabakfumo^ ĉar la profesoro tre 
amas fumi tabakon, neniam li ĉesas fumi la cigaredo n.

—"Mi ankaŭ opinias kiel vi. En ĵurnalo iam mi 
legis, ke vi kune kun viaj estimataj amikoj fondigis labo
ratorion popolan, kiu tre plaĉis al mi. Mi pensis, ke nur 
al tiaj sciencistoj mi devas konsili, kaj senceremonie mi 
kuraĝis skribi al vi."

—"Ne, ne, tio ne ĝenas min・ Mi volonte partopre
nos vian aferon, ĉar neniu krom mi estas ne sole en

• japanujo, sed ankaŭ por eterno en la mondo kapabla 
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klarigi la sekreton de la longe forlasita alhemio 'ゝ diris 
la profesoro fiere, fumante cigaredon kiel kamentubo. 
Kaj li demandis lin : G Kio estis la motivo eltrovi vian 
mirindan taskon ?"

—4< Estis ja simple ': diris la maljunulo kun ruza 
rideto.

El liaj mallumaj okuloj ekflamis ruza rigardo, kiun la 
profesoro ne rimarkis, ĉar li estis distrita en la penso, 
ke li estiĝos la plej eminenta sciencisto, eĉ pli fama ol 
profesoro Einstein, klarigonte la sekreton longe kaŝitan. 
Li jam konfidis la maljunulon, tial k e ĉi tiu aspektis al 
li tre simplanima kaj bonkora ; kun fiero kaj memfido je 
sia talento, la profesoro estas kredema kiel infano.

Ke nia memfida profesoro tute ne rimarkis la ruzan 
mokeman rideton de la trompanto, kiun li tamen pli kaj 
pli ekrespektis, estis ja bedaŭrinde tiel por li, la aminda 
profesoro, kiel ankaŭ por la mondo senkritika・

一"Estis tute simple リ，daŭrigis S-ro H,la maljunulo. 
"Iun tagon kiam mi staris sur vojeto, kiu ĉirkaŭas 
kampon, mi ekvidis en la akvo de rizkampo brilantajn 
erojn・ Ati demandis, kio ili estas, kaj miaj farmistoj 
respondis, k e ili nenio estas ol glimoj

一‘‘ Hum ! " kun mirega mieno la profesoro murmu
retis.

—<c Ili insistis, ke ĝi nur estas glimero, sed mi dubis 
tion. Mi tute ne 1 javas konon pri nova eŭropa scienco, 
sed, ĉar mi estas riĉa bienposedanto, de mia infaneco mi 
estis devigata lerni ĥinan klasikaĵon・ Mi sercadis trovi 
ian kontentigan klarigon en la klasika）〇, en kiu mi ren
kontis multaj n gravajn demandojn, ju pli mi studis,n

Fumegante sencese la profesoro fervore aŭskultis tion, 
kion la malklera tro,mpulo diradis, tiam la servistino ree

——45 —



VERDA UTOPIO

aperigis por servi teon al gasto.
—"Bonvolu)sinjoro, pre ni tason cla teo 'ゝla servist

ino diris kompleze.
—“Dankon'', salutis■li kaj ĉiam ankoraŭ daŭrigis 

sian parolon : " Mi trovis en la. klasikaĵo, la vorton 
“ akvometalo" kaj aliloke la frazon, kc oni aliformigis 
konkon en moneron. Tute mi gojegiĝis, ĉar en antikva 
tampo oni povis ŝanĝi konkon en moneron, Icaj ĉu tie 
ĉi ne signifas, k e en eĉ konko sin trovas metalo' ĉu jes.”'

一''Ho； tre originala eltrovo ! kvazaŭ sorĉita adm・ 
iris la profesoro,, kiu estas amema al originalajo tiel, ke : 
li tute ne povis distingi inda)on je bagatelaĵo.

u Ho, rni konkludis post longa cerbumado, ko la 
metalo en la konko devas esti fluiclforma aŭ akvo matalo, 
ĉair per ordinara analizo oni trovas nenian spuron de 
metalo en ĝi.n

一・"Jes, jes, ne ĉiuj eŭropaj sciencoj havas la aŭtori- 
12110n,'' kriis la profesoro, kiu de nelonge fariĝis ŝovinisto 
pro la influo de sia respektinda amiko, kiu estas tiel 
saĝa. ke li iam diris, ke Esperanto devas esti formetota 
en maron kune kim operetaĉo cle l<nabinoj,

Ln ruzulo ridetante eltrovis en li feicilkredeman kaia- 
kteron ]<aj kontentiĝis, k e li jam finis sian duonan afe
ron ;eltrinkinte la teon kviete, li komencis baga tekson 
denove:

—"De tiam mi absorbiĝis min eltrovi la metcfdon 
farigi ĉion en metalon. Unue mi vane klopodadis duni 
longa temp〇・ Mil da provoj staris kontraŭ mi. Sed, 
konvinkiĝinte, ke mi povus, mi penadis kaj daŭrigis 
tagon post tago. La vila&nnoj mokadis min, eĉ mia 
familiano ni iii vidis frenezigita. Fine, dank* al dio, jen 
mi havis.......mi atingis la celon.......ヽ'

(Daŭrigota)
；' Originale verkis Tokunosuke Itoo
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